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 دهیچک

 یا مرحله سه طرح کی اول یمرحلهاجراي  اساس بر که مقاله نیا

 مدیریت با نخبگان ارتباط ینحوه دارد قصد است، شده نوشته

که  یمتعدد یهاپژوهشدر . کند نییتب را رانیا تلویزیون

 بین ارتباط، است شده مانجا رانیا در ونیزیتلو یدرباره

 هاي سازمان ویژه ساختار و ایران تلویزیون مدیریت و نخبگان

 اغلب طلبد مي را خود خاص مدیریت كه ايرسانه و ارتباطي

 ونیزیتلو رانیمد نظر راستا، نیا در .است مانده مغفول

 عنوان به که ماندگار یها چهره از یتعداد نطوریهم و رانیا

 ونیزیتلو نیب یرابطه یدرباره اندشده تهگرف نظر در نخبگان

 ونیزیتلو کی رانیا ونیزیتلو .است شده دهیسنج نخبگان و

 در یخصوص ونیزیتلو نکهیا به توجه با و شودیم محسوب یعموم

 فرهنگ در رانیا یعموم ونیزیتلو نقش ندارند، وجود رانیا

 انیم شتریب چه هر تعامل امر نیا که است موثر اریبس جامعه

هاي این  یافته .طلبد یم را ونیزیتلو تیریمد و نخبگان

 و مستند هاي  برنامه در نخبگانمطالعه نشان مي دهد كه 

 با همكاري براي بیشتري آمادگي پژوهش عرصه نیز و آموزشي

 امروز، مدیریت سیستم اصلي چالش همچنین، .دارند تلویزیون

 منظور هب جدید نخبگان جذب و نخبه نیروهاي حفظعبارت از 

 نتایج .است هاي اجرایي سازمان بقاي تداوم و مشروعیت اخذ

 و جدید هاي  ایده شكوفایي خصوص دركه  دهند همچنین نشان مي

 ارتباط گزینه نخبگان تلویزیون، مدیریت به آن ارائه نحوه

بیش از همه مورد توجه قرار  را ها  شبكه مدیران با مستمر

 . داده اند

 نخبگان، ماندگار، یها چهره ،یعموم ونیزیوتل :ها  دواژهیکل   

 رانیا ونیزیتلو تیریمد
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 مسئله انیب

 یرابطژه یحژوزه در دانژش کمبژود بژه پژژوهش نیا مسئله   

 توجه با. شود یم مربوط یمل ونیزیتلو و نخبگان انیم متقابل

 و نخبگژان بژین ارتبژاط خصوص در دانشگاهي هاي  پژوهش عدم به

 و ارتباطي هاي  سازمان ویژه ساختار و انایر تلویزیون مدیریت

 پژوهشژي چنین انجام طلبد مي را خود خاص مدیریت كه ايرسانه

  مدیریت با نخبگان ارتباط نحوه تبیین. رسد مي نظر به ضروري

یون ئه و تلویز هایي ارا جاد براي راهكار یت و ای باط تقو  ارت

 مختلژ  هژاي  برنامژه ارتقاء جهت تلویزیون مدیریت با نخبگان

  .است حاضر تحقیق اصلي هدف تربیتي و اجتماعي فرهنگي،

ض    که، حیتو یت شك بدون آن یون موقع شور در تلویز  هاي  ك

 از یكژي یمثابژه بژه رسانه این اما است متفاوت جهان مختل 

 علژوم نظژران صاحب برخي زعمبه و جوامع در نفوذبا ابزارهاي

طات، نوان به ارتبا صلي بازیگر ع عه ا عاتيا جام نان طال   همچ

  نحوه تا است آن پي در مطالعه این،  با این اوصاف  . است مطرح

  رانیا تلویزیوني هاي  برنامه تولید در را نخبگان از استفاده

 است نیا مي باشد مطرح که یپرسش نهیزم نیهم در. كند تبیین

  اسالمي جمهوري تلویزیوني هاي  برنامه تدوین و تهیه در آیا که

یران كار و راءآ از ا گان اف طور نخب مه ب یزي برنا  شده ر

 ؟ریخ ای شود مي استفاده

 رانیا ونیزیتلو در نخبگان گاهیجا نییتب: ینظر چهارچوب  

 از یروشن  یتعر نخبگان اتیادب در مشکل مسائل از یکی   

 از برداشت کی. است نخبه کلمه با آن تفاوت یحت و روشنفکر

شنفکر، ش رو ست ینگر کر شتازیپ نوانع به را او که ا  و یف

سیس عه یا سد یم جام بارت به و شنا   ینوع او یبرا گرید ع

سالت، بر و تیهدا ر عه در یره ئل جام ست قا عه  یتعر .ا   جام

گروه ای قشر روشنفکران که است مبنا نیا بر روشنفکر یشناخت
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ماع یها   ستند ینیمع یاجت ساس بر که ه شتراک ا  یا ه حرف در ا

   یتعر نیا. شوند یم زیمتما یاجتماع یها  گروه ریسا از ژهیو

شنفکر یبرا ضع رو ق خاص مو ظه ای یمتر نه محاف قا را کارا  ال

م ند ین که ک ها بل ها تن   قزل) دینما یم نییتب را شیکارکرد

 هنرمندان، لسوفان،یف دانشمندان،  یتعر نیا در (.1380 ،یسفل

 ،یاسژژیس پژژردازان هیژژنظر ،یمژژذهب شژژمندانیاند سژژندگان،ینو

شگاه مه ،انیدان گاران، روزنا قان ن مه و محق فراد ه  در که یا

 و کنند یم نظر اظهار جامعه یفکر و یاسیس و یفرهنگ مسائل

فه به کر یها  حر شتغال یف ند ا صل کارکرد و دار فر یا  و نشیآ

 رندیگ یم جا است حوزه نیا به مربوط امور و شهیاند دیتول

 (.1383 وضات،یف)

یل از    ستم قرن اوا هوم بی به مف ئه اب نخ یه ارا  هاي  نظر

 انسژاني علژوم در محژوري ايانگاره عنوان به پارتو و موسكا

 مردم از طبقه دو جامعه، در كه است معتقد موسكا. شد مطرح

 حكومژت تحژت كه آنان و كنندمي حكومت كه آنها آیند؛مي پدید

 عنژوان بژه معنایش ترینساده در را نخبه او. گیرند مي قرار

في فردي ند مي معر یاز شاخص باالترین كه ك   هر در را امت

  باشد داشته اقتصادي و سیاسي ورزشي، فرهنگي، مانند فعالیتي

  (.1383 توحیدفام،)

 و ریتژاث ینحژوه و امروز جامعه در نخبگان گاهیجا نییتب   

 نوبژد یریگمیتصم مختل  یها  حوزه در آنان افکار و آراء نفوذ

 یچگژونگ یمطالعژه و -ونیژزیتلو خصژوص بژه  ها  رسانه شناخت

 سه جهان سراسر در .ستین ممکن ها  رسانه نیا با نخبگان تعامل

 ژژ2 یدولتژ ونیزیتلو ژ1: خورد یم چشم به ونیزیتلو یاصل نوع

 ونیزیتلو پژوهش نیا در .یخصوص ونیزیتلو ژ3 یعموم ونیزیتلو

موم حث مورد یع ست ب مروزه رانیا در که چرا ا  ونیزیتلو ا



سنجش تعامل نخبگان و تلویزیون ایران: انعنو     128  
 

 اساسژي، قانون 44 اصل طبق ندارد؛ یخارج دوجو یدولت و یخصوص

  یاصل بودجه چه اگر است شده اعالم عمومي سیما، و صدا مالكیت

 را الزم تیحاکم دولت یول شود یم نیتأم دولت توسط ونیزیتلو

  نصب و ندارد رانیا یاسالم یجمهور ونیزیتلو تیریمد نحوه بر

سط ونیزیتلو ریمد عزل و قام تو بر م جام یره  در. شود یم ان

شور در قت،یحق ظارت شوراي ما، ك بق سیما، و صدا بر ن   ط

 كننژده تنظژیم نهژاد تژرین مهژم موجژود، مقژررات و قژوانین

 . سیماست و صدا سازمان هاي  فعالیت

 انژد داده اجازه كشورها سیاسي مسئوالن به رهبران غالبا     

 تا شود تبدیل تجاري ابزاري به بیشتر تلویزیون رادیوژ كه

  آمد، پدید شمالي يآمریكا در نخست گرایش این. هنگيفر عنصري

 حال در اكنون و كرد سرایت اروپایي كشورهاي به سرعت به اما

 نیاز وجود با نیز سوم جهان كشورهاي. است جهان سراسر فتح

شكار یوني به خود آ سخگوي كه تلویز هاي پا گي، نیاز  فرهن

ماعي، شي اجت صادي و آموز شان اقت شد، كشور جار از با  شدن یت

صون ونیزیتلو ند م ند نخواه ته. ما ندگان الب یوني بین  تلویز

شورهاي سعه حال در ك یز تو ند بق ن ند مان مردم  ی هیحق دار

مه هان برنا هان خوا حي هاي ج نده سرگرم و تفری شند؛ كن  با

  توان مي نیز نمایشي یا طنز هاي برنامه در كه دانیم مي وانگهي

نگ به هم یت و فره جه هو شت تو هاآر هم و دا یدها و زو  و ام

ني یان را مردم هاي نگرا ما. كرد ب یا ا ستي به آ ین را طر ا  خ

صژنایعي  یهارتباطي كامال  تحژت سژلط ابزار نیا كه ندارد وجود

قرار گیرد كه مخاطبان خود را نه به چشم گروهي شهروند بلكه 

 نگرند؟ مي تبلیغاتي هاي با دیدة مصرف كنندگان بي دفاع آگهي

 و است كرده تغییر بسیار بصري و سمعي لوسای انداز چشم  

مان بي ین گ یر ا یز تغی نوز ن یان ه ته پا ست نیاف ئه. ا  ارا

یوني خدمات حو به تلویز ني ن فزایش به رو روزافزو ست ا  در. ا
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شورهاي سي ك برال، دموكرا لت لی هاي و ها دو ترل نهاد نده كن  كن

 دسژژت از را مژژانور امكژژان و هسژژتند بیشژژتري فشژژارهاي زیژژر

ند مي شارها ینا. ده ند ف شارهاي: از عبارت ماعي ف  ژ اجت

 تلویزیوني؛ هاي كانال و ها شبكه دادن افزایش جهت در اقتصادي

شارهاي ندگاني ف ند مي كه بین جزات  خواه به مع شتر  چه بی هر 

 كژه ايهمسژایه كشژورهاي رقابژت یابند؛ دست جدید هاي فناوري

  و د؛كنن برداري بهره جدید امكانات از تر سریع اند توانسته

شارهاي سرانجام ند آرزو كه صنایع صاحبان ف ناوري دار   هاي ف

شرفتة عرض به را خود پی مایش م ند ن هي با و گذار  هاي آگ

 .كنند القا بینندگان به را خود پیام بیشتر هرچه تبلیغاتي

 بصري و سمعي وسایل به جوانان شدید شیفتگي دیگر مهم عامل

 این. گردد مي باز شپی دهه چندین به كه است تصویري صوتیژ یا

  داشته تأثیر جهان سراسر در تلویزیوني خدمات افزایش در امر

 .شود مي احساس اجتماعي فشارهاي این تمام آثار اكنون. است

 كمتري بیننده كه هایي برنامه تجاري، دقیقا   رقابتي نظام در

 جلب را بیشتري مخاطبان كه هایي برنامه سود به باشند داشته

ند، مي نین عالوه، به. شوند مي حذف رعتس به كن كردي چ  در روی

صوص ستفاده خ شونت از ا نة بي حذف و خ مه رحما كه  هایي برنا

جه شتر تو نده بی بد مي را بین نگ یا طل مل آه ند را ع ند مي ک  ك

 .دارد وجود نیز

 احساس عمومي هاي تلویزیون غالبا   كه است آن دیگر پیامد   

 هاي تلویزیون با رقابت به ناچار مالي مسائل علت به كنند مي

 و باشند بزرگ چه ها، شبكه گونه این واقع، در. هستند تجاري

 اند؛ گرفته قرار اي یگانه دشوار راهي دو سر بر كوچك، چه

 قژرار مخاطب آنها داعیة كه اند ايرسانه سنتي طور به زیرا،

موم دادن ست مردم ع ین از. ا ند رو، ا بت به ناچار  با رقا

جاري هاي شبكه ندب ت شان و پرداز شترین جذب هدف عداد بی  ت
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  ساعت ربع یك به ربع یك هر تجاري هاي آگهي پخش براي بیننده

ست گر سویي، از. ا ندگان ا یون بین مومي تلویز   حد از بیش ع

بد، كاهش ین یا طر ا جود خ مات كه دارد و سي مقا  را آن سیا

  تلویزیون اگر برعكس،. كنند تلقي نخبگان براي تجملي وسیله

 سبك و سطحي هاي برنامه همان با را خود مخاطبان كوشدب عمومي

 خدمت در آن رسالت صورت آن در دهد، افزایش خود خصوصي رقباي

گان به ید مورد هم یرد مي قرار ترد بوی، ) گ سون و را اتکین

8911) . 

 كارهاي و ساز در جهان ساالر مردم هاي نظام تمام تقریبا    

 داشته منظور عمومي ماتخد براي جایي خود تلویزیوني ژ رادیو

ند ین. ا صمیم ا شي حدي تا ت ین از نا شه ا ست اندی ست كه ا  نخ

یو یون سپس و راد سانه تلویز یژه هایي ر ند و یو چون. ا  ژ راد

یون نابع از تلویز حدودي م حاظ از م ی  ل كانس ط ستفاده ها فر  ا

ند مي ماعي، قدرت و كن سي اجت گي و سیا یادي فرهن ها براي ز  آن

  آنها برخوردارند، امتیازاتي از كنندگان هتهی و شود مي تصور

 در كه اند كرده تلقي" اخالقي اصول برمبتني " هایي رسانه را

  همچنین امر این. است شده خالصه خوبي به" عموميخدمت " اصطالح

 بر اعتقاد و است بازار كفایتي بي از آگاهي معلول حدي تا

 به تواند نمي باشد، شده تجاري كامال   كه نظامي که است این

 .باشد پاسخگو انتظارها همه

 اخیژر هژاي سژال در اینكژه یمشژاهده با عمومي تلویزیون    

 است گرفته تصمیم اند، یافته كاهش بسیار بینندگانش تعداد

 آوردن روي با رو، این از. دهد تغییر را خود هاي برنامه تا

 عامه هاي برنامه تعداد افزایش نیز و" كردنتجاري " سیاست به

ین به سندپ مر ا قق ا شیده تح سژت بخ فزایش. ا  هاي فیلم ا

لي، هاي فیلم سینمایي، سژابقه تخی شژي، هاي م چه و ورز  آن

كا" مه " ها یيآمری حيبرنا ند مي" تفری له  نام ین یاز جم  ا
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ست بوده ا قدامات  نون. ا ندگانیتول اك موم ونیزیتلو دکن  یع

 و" يجد" عمومي امور یا رساني اطالع میان مرزبندي دانند مي

مه سلیقه  هاي برنا یت ذوق و  یز رعا ستگویانه و ن عي و را واق

یت دارد ست و اهم ی  ا حد ظر چه  تا  نین . مردم  هاهمچ  آن

 و دهنژژد تغییژژر را هژژا برنامژژه بنژژدي زمژژان انژژد توانسژژته

  كنند پخش شب پایاني ساعات در را مستند و فرهنگي هاي برنامه

 براي" ترذاب ج" هاي برنامه پخش به تر پربیننده ساعات در و

موم ند ع ته. بپرداز كان الب نین به كما بردي چ   و شك با راه

ید سته ترد ست . شود مي نگری سته ا مومي توان یون ع گر تلویز ا

مخاطبان بیشتري به دست آورد، از آن روست كه تجاري تر شده 

 . است

آینه" گویند، مي غالبا   چنانكه تلویزیون، ن،یبر ا عالوه     

 جامعه یعني، است؛ جامعه یآینه تلویزیون اگر. است جامعه" ی

ند مي آن در را او خود ناي به ژ بی تابي ضمیر مع   یا باز

 را او خود از تصویري تلویزیون و ژ زبان دستور در انعكاسي

شان او به هد مي ن یون و د ندن با تلویز عه، بازتابا   نه جام

 نمایانگر بلكه دهد، مي ارائه آن از بازنمودي و تصویر تنها

ندپی یان و مام م ساني ت ست ك مان كه ا ند مي آن به همز . نگر

فزون ین، بر ا یون ا كي تلویز نه از ی نه یگا نمو
 

ست هایي  كه ا

 بژه حژال عژین در و اندیشد خود مي یدرباره آن در جامعه این

 .كنند پیدا دسترسي اندیشه این به دهد مي امكان همه

صل یك      سیار ا هم ب یت شده، شناخته و م گ و عموم   انيهم

 همه دسترس در ملي سرزمین در چنانكه است عمومي خدمت بودن

 كه است آن مستلزم بودن همگاني عوض، در. باشد داشته قرار

مومي خدمت یاي ع حاق جو شد خود به مردم حداكثر ال . با

  افراد تعداد بیشترین كه است آن مستلزم امر نیا بنابراین،

 یاندیشژه كژه،چنان دهنژد قرار" استفادهمورد " را آن جامعه
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عداد" شترین ت ید را" بی قط نبا نه با ف كردن  هاي هزی گوش 

شتباه  فتا خت گر یابي آن پردا سنجش و ارز به  گاني”. و   هم

 یهمژژه دبتوانژژرسژژانه  كژژهدر رسژژانه بژژدین معناسژژت  “بژژودن

. دنشهروندان را با برنامه ریزي خوب و مناسب به خود جلب ك

"  همگاني بودن"مكمل خدمت عمومي براي انجام این كار به اصل 

 .بودن است" كثرت گرا"نیاز دارد و آن 

 بژه عمژومي تلویزیژون ژژ رادیو یاندیشه خوردن پیوند با  

  عمومي تلویزیون است الزم كه كنیم مي مشاهده شهروندي، مفهوم

  اقتصادي تسلط از هم و بگیرد فاصله دولت سیاسي قدرت از هم

ید .بازار یت كل ین در موفق مر، ا یین ا موع تع  و ها  هدف مج

مالي ست اع ني كه ا صول بر مبت یك ا ین پذیرش و دموكرات   ا

 و اجتمژاعي یتوسعه ابزار تلویزیون ژ رادیو كه باشد اندیشه

  .است فرهنگي

سي سوال حال   ین در که اسا طرح جا ا ست م ست نیا ا  كه ا

  به نخبگان از گرفتن یاري و مدد به تواند مي تلویزیون چگونه

 یا و عام مخاطب اقناع همان كه خود هدف ترین اصلي و مهمترین

 ابزار عنوان بهرا  خود نقشهمزمان  و یازد دست باشد مي خاص

 فراموش را آن و کند فایا یخوب به یفرهنگ و یاجتماع یتوسعه

ند یون. نک نوان به تلویز سانه یك ع یر ر فوذ، با و فراگ   ن

 خواهنژدب آن مدیران و سازان برنامه كه طور آن را هاواقعیت

 که ستیحال در نیا كند، مي ارائه و تدوین مطالعه، گزینش،

  لیتبد از تا است نخبگان با مطلوب تعامل ازمندین ونیزیتلو

 یفرهنگ  یوظا و شده خارج صرف یسرگرم و یتجار لهیوس به شدن

 . کند فایا یخوب به را خود یاجتماع و

 که والس نیا به تا است آن یپ در قیتحق نیا نیبنابرا     

 ارتقا به کمک یراستا در رانیا ونیزیتلو با نخبگان تعامل

گ سطح مه یفرهن نه ونیزیتلو یها  برنا ست چگو سخ ا هد پا  .د
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  یبرا ییها  برنامه و راهکارها که است نیا قیتحق نیا ی هیفرض

  دهیشیاند رانیا ونیزیتلو در نخبگان مشارکت تیظرف بردن باال

ست شده سخ یبرا د و. ا ندین قیتحق ق،یتحق نیا سوال پا  ازم

  پژوهش حجم به توجه با :است مرحله سه کردن یاتیعمل و انجام

  در. شد خواهد منتشر مجزا مقاله سه در پژوهش گرفته، انجام

 بژا نخبگژان تعامژل نحژوه -حاضژر مقاله یعنی مقاله نیاول

  و صدا رانیمد نظر نیهمچن و شود، یم حیتشر ونیزیتلو رسانه

  عالوه   .شود یم حلیلت ونیزیتلو در نخبگان ضورح مورد در مایس

 حاضر، پژوهش موضوع که است یضرور زین نکته نیا ذکر ن،یا بر

  تحقیق این طرفي از. است رسانه مدیریت رشته در یجدید شیوه

 تفسیر، و توصی  كمك با و داشته تحلیلي كمي و كیفي ماهیت

بط ي روا عه را عّل ند مي مطال  يیگوال مدلي تینها در و ك

گونگي مورد در كاربردي ستفاده چ گان از ا  ونیزیتلو در نخب

 تحلیلژي روش بژا و حژوزه ایژن در كه آنجا از .كند مي ارائه

 نمونه تواند مي پژوهش این است نگرفته صورت مناسبي تحقیق

  یفیک و یکم یها  روش قیتلف با بعدي هاي  پژوهش تداوم براي اي

 كوشژد مژي پژوهش این رحلهم سه .باشد تلویزیون رسانه درباره

باط گان ارت یون مدیریت با نخب سهیل را تلویز ید ت  با و نما

 و اسنادي، مطالعه از برگرفته اطالعاتي هاي  داده از استفاده

  ،یدلف روش به و پیمایشي ژ توصیفي طریق از آماري جامعه نیز

  مقاله نیا در طرح نیا اولمرحله . كند ارائه را نهایي مدل

  .خواهد شد ارائهه مي آید و به شرحي ك

 تحقیق روش

 ،هدف حسب بردر این مقاله  تحقیقبر اساس آنچه آمد روش     

  از ها  داده آوري گرد ی نحوه حسب بر بوده اما كاربردي نوع از

صیفي نوع ست تو یق نیا در .ا شي، تحق شنامه نوع دو پیمای  پرس

در  و و یطراح ونیزیتلو رانیمد و نخبگان از ینظرخواه یبرا
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  مایس و صدا رانیمد ق،یتحق دانیم .شدمیان پاسخگویان توزیع 

 .ردیژژگ یمژژ بژژر در را رانیژژا جامعژژه نخبگژژان طژژور نیهمژژ و

 از نفژر 08 انیژمدر  نخبگژان، به مربوط شده یطراح پرسشنامه

 یهژا  چهره ستاد توسط 08 دهه دوم مهین در که ماندگار یها  چهره

  عیتوز شدند انتخاب ینرایا جامعه نخبگان عنوان به ماندگار

 انیمدر  ران،یمد به مربوط شده یطراح پرسشنامه نیهمچن. شد

بژا اجژراي چنژین . شژد عیژتوز مایس و صدا رانیمد از نفر 53

تحقیقي نتایجي بدست آمد كه در زیر آنها را مورد ارزیابي 

 .قرار مي دهیم

 تحقیق هاي  یافته

 ینظرخواه هب مربوط که شده میتقس مجزا بخش دو به قیتحق  

گان از ظرات مورد در. شود یم ونیزیتلو رانیمد و نخب  ن

  با تعامل نحوه مورد در ونیزیتلو رانیمد طور نیهم و نخبگان

  .شد خواهد داده شرح گریکدی

له ظر :اول مرح گان از سنجي ن صوص در نخب گونگي خ باط چ  ارت

 تلویزیون با آنها

 یم آغاز نخبه انیپاسخگو یتیهو اطالعات با را بحث نجایا در

 .میکن

 آمژژاري جامعژژه از درصژژد 5/03 مطالعژژهدر نمونژژه مژژورد   

 .اند داده تشکیل زنان را آن درصد 14/7 و مردان را پاسخگویان

 جامعژه درصژد 14/6  کژه اسژت مطلژب این بیانگر آماري جامعه

 درصژد بیشژترین داراي کژه سالند 36-45 بین پاسخگویان آماري

 دومژین داراي( درصژد46/3 ) سال56 یباال نخبگان و است فراواني

  .است فراواني رتبه

حاظ به صیالت ل شترین تح صد بی ني در سخگویان فراوا عه پا   جام

 36/6  .(درصژد (43/9 هستند باالتر و دکترا تحصیالت داراي آماري
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 داراي آنها درصد5/19 و کارشناسي مدرک داراي انیپاسخگو درصد

  .هستند ارشد کارشناسي تحصیالت

عه یعتوز   ماري جام سخگویان آ سب پا شته برح یانگر ر ین ب   ا

  مرتبط رشته داراي مطالعه مورد افراد بیشترین که است موضوع

 ایژن از بعژد و( درصژد41/5) انژد بوده ارتباطژات و رسانه با

 8/5 بژا ریاضژي رشژته درصد، 36/6 با انساني علوم رشته گزینه

 .دارند قرار بعدي هاي رتبه در درصد 7/3 با تجربي رشته درصد،

 عژالوه .انژد نداده پاسژخي پرسژش این به آماري جامعه درصد6/1 

  دانشگاه استاد آماري جامعه پاسخگویان درصد بیشترین ن،یبرا

 درصژد 26/8  و اند بوده نویسنده درصد25/6   ،(درصد42/7 ) اند بوده

 .اند نداده پرسش این به پاسخي هیچ

 تلویزیوني ايه  برنامه به نخبگان دعوت میزان     

سش از پس   یت هاي  پر ش شناختي، جمع   و هدف با مرتبط اتپرس

صات ظور به پژوهش مخت عه من حوه مطال مل ن گان تعا   با نخب

 گردید طرح نخبگان از تلویزیون استفاده چگونگي و تلویزیون

 51 مطالعژه، نمونژه نفر80 از .مپردازی مي آنها ارائه به كه

 هژیچ بژه نفر 29 و اند شده عوتد تلویزیوني هاي برنامه به نفر

 آمژده کی شماره جدول در كه همانطور .اند نشده دعوت اي برنامه

 هاي  برنامژه بژه هرگژز گویژان پاسژخ از درصژد 36 از بیش است

 .اند نشده دعوت تلویزیوني

 یژا دعژوت برحسب آماري جامعه فراواني توزیع: 1 شماره جدول

 تلویزیوني هاي برنامه در حضور عدم

 انيفراو 
 درصژژژژد

 فراواني

 63/8 51 بلي

 63/3 29 خیر

 100 80 جمع
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 شده خواسته نظرات با نخبگان تحصیلي رشته ارتباط

 نژوع نفژر 37 پرسش این به پاسخگو نخبگان نفر 64 مجموع از

مه عوت آن در که اي برنا شته با کامال   را اند شده د صیلي ر  تح

 را آن وديتاحژد نیژز مژورد 20 و انژد نموده عنوان مرتبط خود

 بژا را  برنامژه موضوع نخبگان، از مورد 7 .دان دانسته مرتبط

 .اند ندانسته مرتبط خود تحصیلي رشته

 

 دعژوت نخبگژان آمژاري جامعه فراواني توزیع -2 شماره جدول

 با برنامه ارتباط میزان حسب بر تلویزیوني برنامه به شده

 تحصیلي رشته

 میزان

 ارتباط
 فراواني

 درصد

 فراواني

 57/8 37 مرتبط امال  ک

 تاحدودي

 مرتبط
20 31/3 

 10/9 7 نامرتبط

 100 64 جمع

 

 شارك  آن در دهناد یما حیتارج نخبگاان كه هایي  برنامه نوع      

 کنند

 نشژان آماري جامعة در تحقیق از حاصل نتایج که گونه همان  

  ترجیح نخبگان که اي برنامه نوع در فراواني بیشترین دهد، یم

 بیشژترین داراي مورد 39 با "دمیزگر" به آن دعوت شوند دهند مي

 داراي مژورد 17 با مستند هاي برنامه آن از بعد و است فراواني

 هرکدام خبري هاي برنامه و سریال و فیلم .تاس فراواني بیشترین

 به درصد6/14 .اند داده اختصاص خود به را آماري جامعه مورداز 6

  نخبگان اصلي اولویت ترتیب نبدی .اند نداده پاسخي پرسش این
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هت ضور ج مه در ح گرد هاي  برنا یوني میز ست تلویز مان كه ا  ز

 قرار اختیار در نخبگان نظرات و ها  دیدگاه طرح براي بیشتري

 .دهد مي

 

 نژوع بژه نخبژه تژرجیح فراوانژي توزیژع ژژ 5 شژماره جدول

 شود دعوت آن به است الزم که اي برنامه

 فراواني برنامه نوع
 درصژژژژژژژد

 اوانيفر

 20/7 17 مستند

 47/6 39 میزگرد

  2/4 2 مسابقه

 و فژژژژژیلم

 سریال
6 7/3 

 هاي برنامژژه

 خبري
6 7/3 

 14/6  12 پاسخ بي

 100 82 جمع

 

 رسانه مدیران با نخبگان ارتباط نحوه        

 نحژوة شژود مي مالحظه فراواني توزیع جدول در که گونه همان   

باط سانه مدیران ارت مل و ر یدت عوا گان با ول نه دو نخب  گزی

 باشند مي فراواني بیشترین داراي مورد 45 با خوب بسیار و خوب

 درصژد مژورد 13 بژا ضعی  بسیار و ضعی  گزینه دو مقابل در و

 را مژورد 11 متوسط گزینه .اند داده اختصاص خود به را ناچیزي

 بژا برابژر شژده محاسژبه میانگین . است داده اختصاص خود به

 حژد از و دهد مي نشان را متوسط و خوب گزینه دو ینب که=75/2

 .است باالتر متوسط
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 آمژاري جامعژه پاسژخگویان فراوانژي توزیژع ژ 4 شماره جدول

 نخبگان با ها برنامه تولید عوامل ارتباط نحوه درباره

 نحژژژژژژژوه

 ارتباط
 فراواني

 درصژژژژژژژد

 فراواني

 12/2 10 خوب بسیار

 42/7 35 خوب

 19/5 16 متوسط

 7/3 6 ضعی 

 8/5 7 ضعی  بسیار

 9/8 8 پاسخ بي

 100 82 جمع

 

 تلویزیون رسانه با تعامل از نخبگان رضای  میزان    

 29 مجموعا   شود مي مشاهده پنج شماره جدول در كه همانگونه   

 رسژانه با تعامل از آماري جامعه کل از درصد 35/4 یعني مورد

 حژد در درصژد 23/2 و هستند راضي زیاد و زیاد  خیلي حد در ملي

 خژود به را درصد 39 یعني مورد 32 متوسط گزینه .کم خیلي و کم

  .است داده اختصاص

 

 آمژاري جامعژه پاسژخگویان فراوانژي توزیژع - 3 شماره جدول

 رسانه با تعامل از آنها رضایت میزان برحسب

 میزان

 رضایت
 فراواني

 درصد

 فراواني

 15/9 13 زیاد خیلي

 19/5 16 زیاد

 39 32 متوسط

 13/4 11 کم

 9/8 8 کم خیلي
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 2/4 2 پاسخ بي

 100 82 جمع

 

 واریانس مدیانما میانگین

98/2 3 43/1 

 

 تلویزیوني مختلف هاي  شبكه با نخبگان ارتباط نحوه    

بق   تایج ط صل ن عه از حا ماري جام ظه آ گان شود مي مالح  نخب

 مورد 25 با یک شبکه .هستند سیما یک شبکه با تعامل در بیشتر

 شژبکه و اول رتبژه در( آمژاري جامعژه فراواني از درصد30/5)

 سژایر .اسژت( درصژد 22)  مژورد 18 بژا دوم رتبه داراي چهار

 .اسژت مالحظژه قابل شش شماره جدول در شبکه به مرتبط درصدهاي

  .اند نداده پاسخي پرسش این به (مورد(12 نخبگاندرصد  14/6

 

 اینکژه برحسژب آمژاري معژهجا فراواني توزیع: 6 شماره جدول

 هستند نخبگان با بیشتري تعامل در ها شبکه از یک کدام

 فراواني شبکه
 درصد

 فراواني

 58/3 25 یک

 7/5 6 دو

 11 9 سه

 22 18 چهار

 0/3 7 پنج

 2/4 2 شش

 5/6 3 هفت

 14/6 12 پاسخ بي

 100 82 جمع

 



سنجش تعامل نخبگان و تلویزیون ایران: انعنو     140  
 

 تحلیلي و خبري هاي  برنامه و نخبگان     

 62/2 شژود مي مالحظژه فراواني توزیع جدول در که گونه همان  

صد گان در مه به نخب بري هاي برنا لي و خ عوت تحلی شده د  و اند ن

 .اند شژده دعوت ها برنامه این به آماري جامعه درصد 31/7 تنها

 .اند نداده پاسخي پرسش این به انیپاسخگو درصداز 1/6

 

 بژه شژدن دعژوت برحسژب آمژاري جامعژه توزیژع :7شماره جدول

 تحلیلي و خبري هاي برنامه

 فراواني دعوت
 درصد

 فراواني

 31/7 26 شده دعوت

 62/2 51 نشده دعوت

 6/1 5 پاسخ بي

 100 60 جمع

 

 تبلیغي هاي  برنامه و نخبگان

 آمژاري جامعژه از درصژد 87/8 شژود مي مالحظه كه همانگونه  

 صژددر1/2  تنهژا و اند نشده دعوت تبلیغي هاي برنامه به نخبگان

 بژه نیژز انیپاسژخگو درصد 11 .اند شده دعوت ها برنامه این به

 .(0 شماره جدول) اند نداده پاسخي پرسش این

 

 هاي برنامه در شرکت حسب بر آماري جامعه توزیع -0 شماره جدول

 تبلیغي

 فراواني دعوت
 درصد

 فراواني

 1/2 1 شده دعوت

 87/8 72 نشده دعوت
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 11 9 پاسخ بي

 100 82 جمع

 

  

 نحوه خصوص در تولید عوامل و مدیران از نظرسنجي :دوم مرحله 

 تلویزیون و نخبگان تعامل

 چگونگي خصوص در نخبگان نظر مورد هاي  مؤلفه تعیین از پس  

پرسشژنامه تنظیم و تهیه با تلویزیون مدیریت با آنها تعامل

 تأثیر میزان مورد در تولید عوامل و مدیران نظرات دیگر اي

  برنامه كنندگان تولید اقتصادي منفعت بر نخبگان از استفاده

یت و شهرت یا و مه محبوب یون هاي  برنا س تلویز  .شد دهیپر

نین سي قدر چون عواملي تاثیر همچ  و ارزش سرآمدان، از شنا

  اطالع فرصت، ایجاد فرهنگي، تسامح اندیشه، و علم به احترام

  یابیارز آنهاست ماندن خواهان مدیریت نظام اینكه از نخبگان

  .شد

 منفعا  بار آن تأثیر میزان و نخبگان نظرات از گیري بهره    

 برنامه تولیدکنندگان اقتصادي

 سژوال دربژاره اسژت آمژده 9 شماره جدول در كه همانگونه  

یري بهره ظرات از گ گان ن یزان و نخب عت بر آن تأثیر م  منف

  زیژاد، و زیژاد خیلي گزینه دو مجموع تولید، عوامل اقتصادي

 داده اختصژاص خژود بژه را پاسخگویان آماري جامعه کل از35/5

 را درصژد 25/9 مجموعا   کم خیلي و کم گزینه دو کهحالي در .است

 جامعه کل درصد38/7  با متوسط گزینه .است داده اختصاص خود به

ماري سخگویان، آ شترین داراي پا صد بی ین در در صوص ا  بوده خ

 .است
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 گیري بهره برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -9 شماره جدول

 اقتصادي منفعت بر تأثیر میزان و نخبگان نظرات از

 برنامه تولیدکنندگان
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 16/1 5 زیاد خیلي

 19/4 6 زیاد

 38/7 12 متوسط

 19/4 6 کم

 6/5 2 کم خیلي

 100 31 جمع

 

 و شاهرت بر آن تأثیر میزان و نخبگان نظرات از گیري بهره    

 تلویزیوني هاي  برنامه محبوبی 

 مالحظه پاسخگویان آماري جامعه نظرات از حاصل نتایج طبق  

یري بهره که شود مي ظرات از گ گان ن یت و شهرت در نخب  محبوب

 جامعژه از درصژد 60 .اسژت مؤثر زیاد بسیار رسانه هاي برنامه

 خیلژي و ادزیژ گزینژه دو به زمینه این در پاسخگویان آماري

 درصژد15/2 تنها کم خیلي و کم گزینه دو و اند کرده اشاره زیاد 

عه کل از ماري جام سخگویان آ صاص خود به را پا ند داده اخت  .ا

 .داراست را پاسخگویان جامعه کل از درصد 24/2 متوسط گزینه

 

 گیري بهره حسب بر پاسخگویان آماري جامعه توزیع -18 شماره جدول

 محبوبیت و شهرت بر آن تأثیر میزان و نخبگان نظرات از

 ها  برنامه
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 21/2 7 زیاد خیلي

 39/4 13 زیاد

 24/2 8 متوسط
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 9/1 3 کم

 6/1 2 کم خیلي

 100 33 جمع

 

 از قدرشناسي جه  ها برنامه در نخبگان نظرات از گیري بهره    

 آنان

 مالحظژه پاسژخگویان فراوانژي توزیع جدول در که همانگونه  

  نخبگان نظرات از گیري بهره ون،یزیتلو رانیمد نظر طبق شود مي

 دو .اسژت آنژان از قدرشناسژي لیدل به90/99  ها سازي برنامه در

نه یاد خیلي گزی یاد و ز ین در ز صوص ا ین خ صد ا  خود به را در

 پاسژخگویان آمژاري جامعژه درصژد 3 تنهژا .اند داده اختصاص

 نخبگان نظرات از استفاده کم خیلي حد در که اند کرده عنوان

 خود به را درصد6/1 متوسط گزینه .است آنان از قدرشناسي نشان

 .است داده اختصاص

 

 

 گیري بهره برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -11 شماره جدول

 آنان از قدرشناسي جهت ها برنامه در نخبگان نظرات از
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 راوانيف

 60/6 20 زیاد خیلي

 30/3 10 زیاد

 6/1 2 متوسط

 0 0 کم

 3 1 کم خیلي

 100 33 جمع
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 و علا  باه احتارام منظور به نخبگان نظرات از گیري بهره    

  دانش

 زانیژم چژه به نخبگان نظرات از گیري بهره که منظر نیا از  

لت به ترام و ارزش ع لم به اح نش و ع یق از دا ست، طر  دو ا

 آمژاري جامعژه نظرات درصد100 مجموعا   زیاد و زیاد خیلي گزینه

 .اند داده اختصاص خود به را

 

 حسب بر پاسخگویان آماري جامعه توزیع -12 شماره جدول

 و علم به احترام و ارزش علت به نخبگان نظرات از گیري بهره

  دانش
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 75/8 25 زیاد خیلي

 24/2 8 زیاد

 0 0 متوسط

 0 0 کم

 0 0 کم خیلي

 100 33 جمع

 

 فرهنگاي تسامح باعث حد چه تا نخبگان نظرات از گیري بهره    

 اس 

 از درصژژد 75/8پاسژژخگویان، نظژژرات از حاصژژل نتژژایج طبژژق  

 در نخبگژژان نظرلژژت تژژأثیر میژژزان کژژه معتقدنژژد انیپاسژژخگو

 و است ادیز و ادیز یلیخ حد در فرهنگي تسامح بر ها  برنامه

 نخبگان نظرات از گیري بهره ریتاث پاسخگویان از درصد 6 تنها

سامح بر را ها سازي برنامه در گي ت حد فرهن لي و کم در  کم خی

 اختصژاص خود به را درصد 18/2 متوسط گزینه .اند کرده ارزیابي

 .است داده
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اینکه  برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -15 شماره جدول

 است فرهنگي تسامح باعث حد چه تا نخبگان نظرات از گیري بهره
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 39/4 13 زیاد خیلي

  36/4 12 زیاد

 18/2 6 متوسط

 3 1 کم

 3 1 کم خیلي

 100 33 جمع

 

 نخبگان براي فرص  ایجاد و نخبگان نظرات از گیري بهره

 نظژرات از ريگیژ بهره پاسژخگویان آماري جامعه از درصد84/9 

گان مه در نخب جاد را ها برنا صت ای گان براي فر یابي نخب  ارز

 .اند کرده

 

 گیري بهره برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -14 شماره جدول

 نخبگان براي فرصت ایجاد و  برنامه در نخبگان نظرات از
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 48/5 16 زیاد خیلي

 36/4 12 زیاد

 15/1 5 توسطم

 0 0 کم

 0 0 کم خیلي

 100 33 جمع
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 رساانه مدیری  نظام که نظر این از نخبگان به رساني اطالع    

 آنهاس  با تعامل خواهان

 شژود مي مالحظژه فراواني توزیع جدول از حاصل نتایج برطبق    

 بژه رسژاني اطژالع پاسژخگویان آمژاري جامعه از درصد 81/8 که

گان ین در را نخب صوص ا بت خ مداد مث ند مي قل  دو که چرا کن

 خژود به را ها  پاسخ درصد 81/8 مجموعا   زیاد و زیاد خیلي گزینه

 بژه را درصد3 مجموعا   کم خیلي و کم گزینه و است داده اختصاص

 را ها  پاسژخ از درصد 15/2 متوسط نهیگز .است داده اختصاص خود

 .است داده اختصاص خود به

 

 گیري بهره برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -13 شماره جدول

 رسانه مدیریت نظام که آنان به رساني اطالع و نخبگان نظرات از

 آنهاست با تعامل خواهان
 میژژژژژژزان

 تأثیر
 فراواني

 درصژژژد

 فراواني

 24/4 14 زیاد خیلي

 39/4 13 زیاد

 15/2 5 متوسط

 3 1 کم

 0 0 کم خیلي

 100 33 جمع

 

 و رساانه یسااز برناماه در نخبگاان تنظارا از گیري بهره   

 مخاطبان با ارتباط برقراري بر آن تأثیر میزان

 83/3   شژود مي مالحظه فراواني توزیع جدول در که همانگونه  

 در نخبگژژژان نظژژژرات از گیژژژري بهره پاسژژژخگویان ازدرصژژژد 

سانه سازي برنامه قراري در آن رثیتا زانیم و ر باط بر  ارت

 و دانند مي مؤثر زیاد و زیاد خیلي ددرح را مخاطبان با رسانه
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 15/5 .انژد کرده ارزیژابي را آن کم خیلژي درحژد درصد 3/3 تنها

 .اند دانسته متوسط حد در را موضوع ایندرصد 

 

 گیري بهره برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -16 شماره جدول

 با ارتباط برقراري بر آن تأثیر میزان و نخبگان نظرات از

 اننخبگ دیگر
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 20 6 زیاد خیلي

 63/3 19 زیاد

 13/3 4 متوسط

 0 0 کم

 3/3 1 کم خیلي

 100 30 جمع

 

 فرهنگاي محتاواي تقویا  جها  نخبگاان به صداوسیما نیاز    

 ها برنامه

 درصد97/1 نظر طبق شود مي مالحظه فراواني توزیع جدول برطبق    

 جهت نخبگان از استفاده به مایس و صدا زاین پاسخگویان، از

  است زیاد خیلي و زیاد حد در ها، برنامه فرهنگي محتواي تقویت

 .اند کرده انتخاب را متوسط گزینه ان،یپاسخگو درصد2/9  تنها و

نه دو لي و کم گزی ن هیچ کم خی صاص خود به را ای یفراوا   اخت

 .اند نداده
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 نیاز برحسب پاسخگویان يآمار جامعه توزیع -17 شماره جدول

 ها برنامه فرهنگي محتواي تقویت جهت نخبگان به صداوسیما
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 80 28 زیاد خیلي

 17/1 8 زیاد

 2/9 1 متوسط

 0 0 کم

 0 0 کم خیلي

 100 35 جمع

 

 هاي برناماه در جذابی  ایجاد جه  نخبگان نظر از استفاده    

 صداوسیما

نهه   یع جدول در که مانگو ني توز سخگویان فراوا ظه پا  مالح

  تیجذاب جادیا در نخبگان نظر از استفاده تأثیر میزان شود مي

مه سیما هاي برنا یاد خیلي حد در صداو یاد و ز یابي ز  شده ارز

 ارزیابي حد این در را تأثیر میزان پاسخگویان درصد73/5 .است

 اختصژاص خژود به را صددر8/8 کم خیلي و کم گزینه دو .اند کرده

 ارزیژابي متوسژط حژد در را تژأثیر میژزان درصد17/6 .اند داده

 .اند کرده

 

 استفاده برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -10 هشمار جدول

 سیما و صدا هاي برنامه در جذابیت ایجاد جهت نخبگان نظر از

 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 29/4 10 زیاد خیلي

 44/1 15 زیاد

 17/6 6 متوسط
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 2/9 1 کم

 5/9 2 کم خیلي

 100 34 جمع

 

 تلویزیون بیننده جذب جه  نخبگان نظرات از استفاده  

 جهژت را نخبگان نظرات از استفاده پاسخگویان از درصد 61/8 

  ارزیابي زیاد خیلي و زیاد حد در تلویزیون، براي بیننده جذب

 مژؤثر را آن کم خیلژي و کژم درحژد درصژد 8/8 تنها و اند کرده

 در بیننژده جذب بر را آن تأثیر میزان درصد 29/4 .اند دانسته

 .اندکرده ارزیابي متوسط حد

 

 استفاده برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -19 شماره جدول

 تلویزیون بیننده جذب جهت نخبگان نظرات از
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 26/5 9 زیاد خیلي

 35/3 12 یادز

 29/4 10 متوسط

 5/9 2 کم

 2/9 1 کم خیلي

 100 34 جمع

 

 تولیااد باار آن تااأثیر و نخبگااان نظاارات از اسااتفاده    

 سیما در بومي هاي برنامه

 درصژد64/7  کژه شژود مي مالحظژه فراوانژي توزیژع جدول طبق    

 در نخبگان نظرات از استفاده که معتقدند مایس و صدا رانیمد

ید مهبر تول ید هاي نا یاد خیلي حد در سیما بومي تول یاد و ز  ز

 به را ها  پاسخ درصد5/8 تنها کم خیلي و کم گزینه دو .است مؤثر
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 پاسژخگویان آمژاري جامعژه درصژد29/4 .اسژت داده اختصاص خود

یري بهره ظرات از گ گان ن صوص در را نخب ید خ مه تول  بومي  برنا

 .اند کرده ارزیابي متوسط حد در

 

 استفاده برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع ژ 28 هشمار جدول

 سیما بومي هاي برنامه تولید بر آن تأثیر و نخبگان نظرات از
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 20/6 7 زیاد خیلي

 44/1 15 زیاد

 29/4 10 متوسط

 2/9 1 کم

 2/9 1 کم خیلي

 100 34 جمع

 

 یا  باه تلویزیاون بادیلت جها  نخبگاان نظر از استفاده    

 عمومي دانشگاه

 نظژر از اسژتفاده پاسژخگویان آمژاري جامعژه از درصد   81/8 

  حد در عمومي دانشگاه یک به تلویزیون تبدیل جهت را نخبگان

 ایژن میزان درصد 3 تنها و اند دانسته مؤثر زیاد و زیاد خیلي

 را درصدي هیچ کم خیلي گزینه .اند کرده ارزیابي کم را تأثیر

 حد در را تأثیر میزان درصد15/2   و است نداده اختصاص خود به

 .اند کرده ارزیابي متوسط
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 استفاده برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -21 شماره جدول

 عمومي دانشگاه یک به تلویزیون تبدیل جهت نخبگان نظر از
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 54/5 18 زیاد خیلي

 27/3 9 زیاد

 15/2 5 متوسط

 3 1 کم

 0 0 کم خیلي

 100 33 جمع

 

 فرهنا  تغییار بار آن تاأثیر و نخبگاان نظر از استفاده    

 یآگاه و دانش بر مبتني فرهن  به مردم عامیانه

 نخبگان نظر از استفاده ریتاث زانیم انیپاسخگو درصد 0    1/8

مه در سانه یها  برنا یتغ بر را ر نگ ری نه فره   به ردمم عامیا

نگ ن فره نش بر یمبت گاهي، و دا یاد خیلي حد در آ یاد و ز  ز

 و کژم نژهیگز ان،یپاسژخگو درصژد6 تنهژا .اند کرده ارزیابي

 متوسژط را تأثیر حد درصد، 2/11 و اندکرده انتخاب را کم خیلي

 .اند کرده یابیارز

 استفاده برحسب پاسخگویان آماري جامعه توزیع -22 شماره جدول

 به مردم عامیانه فرهنگ تغییر بر آن تأثیر و نخبگان نظر از

 دانش بر مبتني و علمي فرهنگ
 میزان

 تأثیر
 فراواني

 درصد

 فراواني

 39/4 13 زیاد خیلي

 42/4 14 زیاد

 12/1 4 متوسط

 3 1 کم

 3 1 کم خیلي

 100 33 جمع
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 پژوهش از حاصل توصیفي نتایج

 نظر به ص و این با و است پردامنه ونیزیتلو رسانه قدرت   

 را تلویزیون قابلیت تواند مي نخبگان نفوذ و حضور رسد مي

فزون ند ا ین بر. ك ساس ا حوه ا مل ن گان تعا   مدیریت و نخب

  و نخبگان همكاري شرایط از آگاهي با تا شد مطالعه تلویزیون

  .گردد تشریح و تبیین آنها ارتباط چگونگي ون،یزیتلو رانیمد

نه شنامه در كه همانگو م ها  پرس ست، دهآ ظرات ا گان ن  و نخب

یون مدیران نه طور هب تلویز ستنتاج جداگا ید ا  طور ب كه گرد

 .شود مي اشاره آن به گزیده

لف تا -ا ص جین صل یفیتو ظر از حا گان از سنجي ن صوص در نخب  خ

 تلویزیون با همكاري شرایط یا میزان

 بژه درصژد63/8 نخبگژان پژژوهش مژورد آمژاري جامعه کل از    

 عنژوان درصژد57/8  کژه اند شژده دعژوت یزیژونيتلو هاي برنامژه

 آنان تحصیلي رشته و تخصص با کامال   نظر مورد  برنامه اند کرده

 31/3  با" مرتبط تاحدودي" گزینه آن از بعد و است بوده مرتبط

 آماري جامعه از درصد47/6  .است گرفته قرار دوم رتبه در درصد

 اند شده دعوت آن در که اي برنامه نوع اند کرده عنوان نخبگان

 گفژت توان مي .است بوده مستند هاي برنامه درصد 20/7  و میزگرد

  از تولید عوامل و نخبگان ارتباط نحوة و رضایت میزان کل در

سط حد ست باالتر متو نه .ا سیار هاي گزی صوص در خوب و خوب ب  خ

 عژین در. اسژت داده اختصاص خود به را درصد54/9  ارتباط نحوة

 قابل حد در نیز رسانه با تعامل از نخبگان یترضا میزان حال

 36/4 مجموعژا   زیژاد و زیژاد خیلي گزینژه و ندارد قرار قبولي

 حد از مقدار این هرچند .است داده اختصاص خود به را درصد

 بیشترین .ندارد قرار اي شایسته درحد اما است باالتر متوسط

  بیشتر ماسی یک شبکه با که اند کرده عنوان آماري جامعه درصد
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 گزینژه ایژن از بعد که حالي در ،(درصد30/5 ) هستند تعامل در

 فراوانژي درصژد دوم رتبژه داراي درصژد22 با سیما چهار شبکه

 که گرفته قرار دو رتبه در حالي در مایس چهارم شبکه .است

  شده اندازي راه و طراحي فرهیختگان با تعامل منظور هب اساسا  

 سژیما سژه شبکه که اند کرده نوانع آماري جامعهدرصد  11 .است

درصژد  57/3 آن از بعژد و اسژت بوده آنها با بیشتري تعامل در

  .اند نداده پاسخي پرسش این به متأسفانه

 شژده دعژوت آنهژا به نخبگان كه هایي  برنامه نوع خصوص در    

  این در .است بوده اولویت در میزگرد و مستند هاي  برنامه اند

 با همسو ها  برنامه نوع این در شركت از نخبگان رضایت میان

ظرات یون مدیریت ن ست بوده تلویز ین با .ا ظه ا قش كه مالح  ن

 از بیش اي رسانه هاي  ارزش و مباني تشریح و تبیین در نخبگان

  در نخبگان است، نظر مورد مخاطب تهییج و تبلیغ چون مواردي

مه ني هاي  برنا تر تبیی ند مي به ناع به توان طب اق مت مخا  ه

 .مؤثرند نیز سازي برنامه هاي  گونه دیگر در چه اگر بگمارند

 از نخبگان رضایت میزان چه اگر آمده بدست نتایج اساس بر    

مل سانه با تعا سط حد از ر ست باالتر متو ما ا بولي حد در ا  ق

  مستمر ارتباط برقراري و نخبگان شناسایي و كش  .ندارد قرار

نان با هره و آ ظرات از برداري ب صي ن شان تخص شته در ای  ر

 .ورزید اهتمام بدان باید كه است ضروري موارد جمله از مرتبط

 خژود نظژرات تا است شده خواسته نخبگان از ن،یا بر عالوه    

صوص را باط یها راه درخ ها با ونیزیتلو تیریمد ارت شخص آن   م

  .نمایند
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نظر نخبگان درباره راههاي ارتباط مدیریت  -25 شماره جدول 

 ویزیون با نخبگانتل

 شکوفایي با مرتبط موارد

 ها ایده

 درصد

 اولویت

 اول

 درصد

 اولویت

 دوم

 درصد

 اولویت

 سوم

 مدیران با مستمر ارتباط ژ1

 ها شبکه
18/3 17/1 67/1 

 با مستمر ارتباط ژ2

 کنندگان تهیه
3/2 6/1 1/2 

 3/7 6/1 8/5 کارگردانان با ارتباط ژ3

 با مستمر ارتباط ژ4

 نخبگان و نپژوهشگرا
1/2 9/8  9/8 

 و نخبگان شوراي تشکیل ژ5

 سیما مدیران
11 3/7 3/7 

 و نخبگان شوراي تشکیل ژ6

 کنندگان تهیه
0 1/2 9/8 

 و نخبگان شوراي تشکیل ژ7

 کارگردانان
0 1/2 3/7 

 و نخبگان شوراي تشکیل ژ8

 پژوهشگران
0 0 0 

 

 خصژوص در هحاصل نتایج طبق بر شود مي مالحظه كه همانگونه    

 مژژدیریت بژژه آن ارائژژه نحژژوه و جدیژژد هاي  ایژژده شژژكوفایي

 را ها  شبكه مدیران با مستمر ارتباط گزینه نخبگان تلویزیون،

 تشژكیل به و (25جدول )بیش از همه مورد توجه قرار داده اند 

گان شوراهاي یه با نخب ندگان ته نان و كن  مدیران و كارگردا

 .اند نداده نشان التفاتي
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 تولید عوامل و مدیران از نظرسنجي از حاصل یفیتوص جینتا( ب

صوص ونیزیتلو یزان درخ مل تأثیر م لف عوا كاري در مخت  هم

 رانیمد و نخبگان

 ر،یمژد انیپاسژخگو درصد 100 نظر از شد مالحظه كه همانگونه    

  و علم به احترام و ارزش ، نخبگان نظرات از گیري بهره لیدل

 در نخبگان نفوذ و حضور ،سخن ردیگ به .است شده عنوان دانش

مه شانگر ها  برنا یت ن لم ترویج ضرورت و اهم فت و ع  در معر

 تولیژژد انژژدركاران دسژژت تمایژژل و عالقژژه نمژژودار و جامعژژه

  نتایج طبق بر طرفي از .است نخبگان از استفاده به ها  برنامه

 بژه رسژاني اطژالع ر،یمژد گویان پاسخ درصد 81 از بیش حاصله،

  تعامل خواهان رسانه مدیریت نظام كه نظر این از را نخبگان

 درصژد 97 از بژیش همچنژین.اند كرده ارزیابي مثبت آنهاست با

  تقویت منظور به نخبگان به تلویزیون نیاز ر،یمد پاسخگویان

 از. اند داده قرار تأكید مورد را ها  برنامه فرهنگي محتوایي

 استفاده ،ونیزیتلو رانیمد آماري جامعه درصد 85 از بیش طرفي

 ضروري را ها  برنامه در مقبولیت ایجاد جهت نخبگان نظرات از

  نیز نخبگان حضور با ها  برنامه در جذابیت ایجاد .اند دانسته

 .است شده ارزیابي زیاد و زیاد خیلي حد در

 از استفاده در را تلویزیون مدیران كه اي نكته مهمترین  

  علم به مدیریت كه تاس مطلب این القاي كند مي ترغیب نخبگان

نش و سب و دا گاهي ك سیار آ ترام ب یل اح ست قا  در كه چرا ا

 انیپاسژخگو موافقژت درصژد100 با گزینه این خواهي نظر نتایج

 مدیریت نهایي هدف تواند مي مشروعیت كسب .است بوده همراه

 صژددر 90 از بیش دیگر جانبي از .باشد خصوص این در تلویزیون

عه ماري جام ستفاده آ گان از ا مه در را نخب له به ها  برنا  منز

 از صژژد در 97 از بژژیش .انژژد دانسژژته آنژژان از قدرشناسژژي

سخگویان قراري پا باط بر گان با ارت هت نخب یت ج تواي تقو   مح
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 در 73 از بژیش و انژد كرده ارزیابي مهم را ها  برنامه فرهنگي

عه از صد ماري جام ستفاده آ گان از ا عث را نخب فزایش با  ا

  .اند دانسته ها  برنامه جذابیت

 شنهاداتیپ و یریگ جهینت

 رسانه و نخبگان تعامالت به بردن یپ هدف با حاضر مطالعه    

 روابط تا بود آن پي در و كرد آغاز را خود كار ونیزیتلو

 این. كند تبیین را رسانه رانیمد و رسانه با نخبه متقابل

 ربوطم اطالعات از اي مجموعه گردآوري مستلزم ابتدا در تبیین

. بود مطالعه مورد گروه دو متقابل ارتباط هاي  شیوه به

 مدیران هاي  پرسشنامه به هك يهای  پاسخ مجموعه ،گذشت همچنانكه

 رابطه این در كه ویژگیهایي دهندمي  نشانداده شد  نخبگان و

 بر .است شده يهای  نشیب و فرازاین رابطه دچار  ووجود دارد 

 تبعي اثرات و متقابل ارتباط هاي  نكانو موجود هاي  یافته اساس

 استنباط براي مبنایي را آن توان مي و است شناسایي قابل آن

 .داد قرار علمي هاي  تحلیل

 و تژأثیر نحژوه و امروز جامعه در نخبگان جایگاه تبیین     

  بدون گیري تصمیم مختل  هاي  حوزه در آنان افكار و آراء نفوذ

  ممكن رسانه این با نخبگان ملتعا چگونگي و ونیزیتلو شناخت

ست ساس بر. نی ضر، پژوهش ا گان حا مه در نخب ستند هاي  برنا  و م

شي یز و آموز صه ن مادگي پژوهش عر شتري آ كاري براي بی  با هم

یون ند تلویز جا از .دار كاتب كه آن ثل یم یدار م سي پد  و شنا

  مي رد را ها پوزیتویست واقعیت ثبات فرضیه متقابل كنش مكتب

ند ندمعت و كن ضوع كه قد سایي مو ما   شنا كوین حال در دائ  و ت

سازي ست باز یت و ا ماعي واقع ما   اجت ستر در دائ یت ب  واقع

یر تاریخي ند، مي تغی مي ك شخص چارچوب توان ن ني و م  به معی

 كرد تبیین و ترسیم تلویزیون و نخبگان دائمي ارتباط منظور

 چه بر ارتباط این كلي مدل كه گفت اغماض با توان مي اما
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  این در .است ارائه قابل مختصاتي و ها  ویژگي چه با و اساسي

  و ستیچ نخبگان نیازهاي و عالیق ها،  خواست كه شد روشن پژوهش

 معیارهایي و مختصات چه ایشان با رسانه رانیمد تعامل نحوه

  ایران امروز مدیریت سیستم اصلي چالش قتیحق در .باشد داشته

 اخذ منظور به جدید نخبگان جذب و نخبه نیروهاي حفظ جهان، و

شروعیت قاي تداوم و م ست خود سازمان ب نابرا .ا جاد نیب  ای

  .است یضرور كند، تضمین را نخبگان بالندگي كه مناسبي بستر

یون مدیریت ظور به تلویز ناع من طب اق چار مخا ست نا  از ا

 مژژدیریت نیازهژژاي و اهژژداف تطبیژژق .كنژژد اسژژتفاده نخبگژژان

 انجام قابل اما مشكل چه اگر خبگانن هاي  خواست با تلویزیون

  .شود پرداخته آن به دیبا یبعد یها پژوهش در که است

 



سنجش تعامل نخبگان و تلویزیون ایران: انعنو     158  
 

 منابع

 یفارس منابع

 خدمت ونیزیتلو - ویراد(. 8911. )م ،یو رابو. د نسون،یاتک

 (.متژژرجم ،فر ثاقژژب. م. ) کژژمی و سژژتیب قژژرن چژژالش: یعمژژوم

 .سروش:تهران

گژرا و دموکراسژی، نظریه دولت نخبژه (. 8919. )توحیدفام،م

، سال سوم، (موسسه تحقیقات علوم انسانی)مجله فرهنگ اندیشه 

 . شماره دهم

 نشر :تهران ،انقالب و گري اصالح .(1383) .ا.،سفیوضات

  .وزآمدر

 . هرمسنشر : تهران. قرن روشنفکران(. 8911. )ت.م ،یقزلسفل

  

 

 

 

 


